
     
2022-2023 ÖĞRETİM YILI TOKAT OKULLARARASI GENÇLER-YILDIZLAR-

KÜÇÜKLER-MİNİKLER SATRANÇ YARIŞMASI 

UYGULAMA YÖNERGESİ 

1. Turnuvalar 18-19-25-26 Şubat ve 04-05 Mart 2023 tarihlerinde Tokat Bedestenlioğlu Spor 

Salonu’nda yapılacaktır. 

2. Gençler ve Yıldızlar kategorileri 18-19 Şubat 2023, Küçükler Kategorisi 25-26 Şubat 2023, 

Minikler (A) – Minikler (B) kategorileri ise 04-05 Mart 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 

3. Turnuva okullararası takım turnuvası olduğundan dolayı takımdaki bütün sporcular aynı 

okulun öğrencileri olmak zorundadır. 

4. Turnuva takım turnuvasıdır. Bir takım; 4 asıl 2 yedek olmak üzere en fazla 6 sporcudan, 

en az 4 sporcudan oluşur. 

5. Takımdaki tüm sporcuların okulları tarafından lisanslarının https://spor.sgm.gov.tr/ 

adresinden düzenlenmesi ve 2022-2023 yılı vizesi yapılmış olması gerekmektedir. 

Turnuva günü okul müdürü tarafından imzalı ve mühürlü EK-1(Esame Listesi) belgesi ve 

yine okul müdürü tarafından imzalı ve mühürlü olan lisans belgeleri kontrol edilecektir. 

(Turnuva öncesinde ayrıca İl Müdürlüğüne esame listesi teslim edilmesine gerek 

yoktur.) 

6. Lisans belgesi olmayan ve EK-1(Esame Listesi)  listesinde ismi yazılı olmayan sporcular 

turnuvada yarışamazlar.  

7. Başvurular https://okuldasatranc.tsf.org.tr/turnuva_kayit.php?yID=60#basvuru adresinden 

yapılacaktır. 

8. Turnuva gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler (A) ve minikler (B) kategorileri ve her 

kategori genel-kız ayrı olmak üzere toplam 10 kategoride yapılacaktır. 

9. Genel kategorilerde kız ve erkek sporcular aynı takımda olabilir. 

10. Bir takımda oyuncuların masa sıralamalarında herhangi bir kriter bulunmamaktadır. 

Başvuru yapılan sıralama geçerlidir. Takım sıralamasında değişiklik yapmak isteyen 

takımların kayıtlarını iptal edip tekrar başvurması gerekmektedir. 

11. Kayıt yaptıran tüm takımlar turnuva günü kayıt kontrol için yönergede yazan saatte turnuva 

salonuna gelmek zorundadır. 

12. Takım eşlendirmeleri yapıldıktan sonra oyuncu değişikliği yapmak isteyen takımlar ana 

listedeki sıralamaya göre değişiklik yapabilirler. 

13. Maça çıkış listesi ana liste sıralaması bozulmadan yukardan aşağı 4 sporcu işaretlenerek 

verilir. 

14. Birinci turda maça çıkış listesi verilmemesi durumunda Başhakem ana listedeki ilk 4 

sporcuyu birinci turda oynayacak oyuncular olarak duyurur. 

15. Sonraki turlarda maça çıkış listesi verilmemesi durumunda bir önceki turda oynayan 4 

sporcu o turda oynayan sporcular olarak ilan edilir. 

16. Bir takım en fazla 1 eksik sporcu ile maça başlayabilir ve o maçı tamamlar. 

17. Turun başlangıcında bir takımın 2 veya daha fazla sporcunun eksik olması durumunda o 

maç başlatılmaz. Geç kalma süresinde eksik sporcuların gelmemesi halinde takım o turda 

hükmen kaybeder. 

18. 2 tur maça çıkmayarak hükmen kaybeden sporcular sonraki turlarda maça çıkış listesinde 

yazılamaz. İki tur hükmen kaybeden takımlar turnuvadan çıkarılır. 

NOT 1: Lisanslar okullar tarafından çıkarılacak ve turnuva günü kayıt kontrol sırasında ibraz 

edilecektir. 

NOT 2: Turnuva ve yarışma statüsü ilgili bilgi almak için 05079928158 (Bahri YİĞİT) nolu 

telefonu arayabilirsiniz 

https://spor.sgm.gov.tr/

